
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 października 2019 r.

Poz. 2068

RozpoRządzenie
MinistRa zdRowia1)

z dnia 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez 
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie 
(Dz. U. poz. 1216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)  struktury organizacyjnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zgodnej z wpisem do rejestru pod-

miotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.2)),”;

2) w § 7 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10)  zalecenia w zakresie poprawy spełnienia standardów akredytacyjnych przez podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych.”;

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Standard akredytacyjny jest oceniany według skali punktowej:

1) trzystopniowej:
a) 1 pkt – nie spełnia wymagań standardu,
b) 3 pkt – spełnia częściowo wymagania standardu,
c) 5 pkt – spełnia wymagania standardu,

2) dwustopniowej:
a) 1 pkt – nie spełnia wymagań standardu,
b) 5 pkt – spełnia wymagania standardu

– zgodnie z kryteriami określonymi dla poszczególnych standardów akredytacyjnych opracowanych na podstawie art. 2 
ustawy.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej wynosi w zakresie:

1) leczenia szpitalnego:
a)  15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami 

z zysku, za I kwartał poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 
1655 i 2020.
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w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zwanego dalej „przeciętnym mie-
sięcznym wynagrodzeniem” – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych liczącego w zakresie 
podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu powyżej 800 łóżek,

b)  11-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-
nych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu od 401 do 800 łóżek,

c)  8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-
nych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu od 201 do 400 łóżek,

d)  7-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-
nych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu od 101 do 200 łóżek,

e)  5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-
nych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu do 100 łóżek;

2) podstawowej opieki zdrowotnej:
a)  5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-

nych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej powyżej 55 000 pacjentów,
b)  4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-

nych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej od 27 501 do 55 000 pacjentów,
c)  3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-

nych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej od 13 751 do 27 500 pacjentów,
d)  2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-

nych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej od 5501 do 13 750 pacjentów,
e)  1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-

nych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej maksymalnie 5500 pacjentów;

3) stacjonarnego leczenia uzależnień:
a)  5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-

nych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu powyżej 100 łóżek,
b)  4-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-

nych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu od 51 do 100 łóżek,
c)  3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowot-

nych liczącego w zakresie podlegającym przeglądowi akredytacyjnemu do 50 łóżek;

4) inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych – 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Certyfikaty akredytacyjne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. Do procedur oceniających rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się prze-
pisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Cieszyński



Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 2068

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 11 października 2019 r. (poz. 2068)

WZÓR CERTYFIKATU AKREDYTACYJNEGO

 
 

Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 11 
października 2019 r.  
(poz. …) 
 

WZÓR CERTYFIKATU AKREDYTACYJNEGO 
 
 
 

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY 
Potwierdza się spełnienie przez 

....................................................................................... 
(nazwa podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych) 

 
standardów akredytacyjnych 

....................................................................................... 
(określenie rodzaju standardów akredytacyjnych, np.: dla podstawowej opieki zdrowotnej, dla leczenia szpitalnego) 

 
w zakresie  

....................................................................................... 
(określenie zakresu udzielonej akredytacji, np. nazwa zakładu leczniczego, miejscowość) 

 
 

 

Minister Zdrowia 

................................ 
        (urzędowa pieczęć organu)*  ............................... 

                  (podpis) 

Certyfikat nr: .../... 
Certyfikat ważny 3 lata od daty wystawienia Data   .......................................   

 

* Wyłącznie w przypadku certyfikatów w wersji papierowej, opatrzonych podpisem odręcznym. 
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